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MEDLEMSINFORMATION nr. 13 
 

Kære medlem! 

 

Velkommen, lærkelil! 

Jeg véd ej strengespil, 

så sødt og rent og jublende så vide, 

som disse tonedrag, de glade klokkeslag, 

der ringer våren ind ved vintertide. 

 

Denne dejlige forårssang skrev Chr. Richardt i 1868. Jeg synes det er en passende indledning til 

denne medlemsinformation nu hvor vi igen har forår i Danmark. 

 

 

KOMMENDE AKTIVITER 
 

Onsdag d. 18. april 2007 kl. 19.00 på Korsagergård 

Ordinær generalforsamling 

Før generalforsamlingen kommer Museumsinspektør Lene Skodborg fra Kroppedal og fortæller om 

udstilling og bogprojekt ”Folk og Fabrikker på Vestegnen”. 

Efter generalforsamling er foreningen vært ved ost og rødvin. Af hensyn til vore indkøb er 

tilmelding dog nødvendig senest d. 15. april 2007 til 

Formand Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00, e-mail himath@mail.tele.dk eller 

Kasserer Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34, e-mail fwenning@post.tele.dk 

 

Lørdag d. 12. maj 2007 kl. 14.00 – Industrihistorier på Vestegnen 

Vi besøger Kroppedal, Museum for Astronomi – Nyere tid – Arkæologi, Kroppedals Allé 3, 2630 

Taastrup. 

Denne dag åbner museet en spændende særudstilling med titlen 

”Folk og fabrikker – Fra baggård til industripark”. 

Fra 1960’erne tog etablering af industriparker fart i vestkøbenhavnske kommuner. Industrien 

præger byudviklingen og arbejdslivet. Denne særudstilling er etableret i tæt samarbejde med 

virksomhederne og de ansatte. 

Interesserede møder ved Museet Kroppedal kl. 13.50 – gratis adgang. 

 

Medlemmer der har brug for transport kan kontakte følgende: 

Kirsten Hahnemann, tlf. 43 73 25 07 – Ingolf Mathiesen, tlf. 43 64 40 00 

Birgit Skytte, tlf. 43 62 19 14 – Jørgen Wenning, tlf. 43 64 37 34 
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LITTERATUR 
 

”Fedtekroen”, del 1 – ny beretning 

Bestyrelsesmedlem Lars Emborg Jensen har her i vintersæsonen arbejdet på en større beretning om 

”Fedtekroen”. Denne gang vedlægges 1. del af beretningen. Resten af beretningen bliver udsendt 

samme med medlemsinformation nr. 14. 

Beretningen bliver også lagt ind på vores hjemmeside der kan ses på adressen 

www.vallensbaekarkiv.dk. 

I den medsendte beretning er gengivelsen af illustrationerne desværre ikke af nogen særlig god 

kvalitet. Illustrationerne er dog væsentligt bedre på vores hjemmeside. 

 

 

KONTINGENT 2007 
 

I henhold til foreningens vedtægter forfalder kontingentet den 1. januar og skulle være indbetalt 

senest d. 15. februar 2007. 

Kontingentsatserne her i 2007 er kr. 150,- pr. medlem og kr. 300,- for institutioner. 

Har du endnu ikke betalt kontingent, bør dette ske omgående, evt. via netbank, direkte til vor konto 

nr. 3177-3177300101 i Danske Bank, Vallensbæk Afdeling. Er kontingentet ikke betalt har du ikke 

adgang og stemmeret på den kommende generalforsamling. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Ingolf Mathiesen, formand 
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